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Skills: skole- og regionale mesterskaber 

Hvert år afholdes DM i Skills, hvor fagenes bedste lærlinge konkur-
rerer om at blive den bedste.  

Deltagerne til DM i Skills findes gennem skolemesterskaber og regi-
onale mesterskaber.  

LUUs vigtigste arbejde i forhold til de lokale Skills (på skolen og i 
regionen) er:  

1. at sikre, at de er de bedste lærlinge, der deltager 
2. at sikre, at virksomhederne ved, hvordan deres lærling har 

mulighed for at deltage. 
3. at sikre, at alle lærlinge ved, hvordan man deltager. 

 
Det lokale Uddannelsesudvalg kan støtte skolerne i udvælgelsen af 
de bedste lærlinge til konkurrencen ved at 

• Bede skolen redegøre for, hvordan de sikrer sig, at alle lo-

kale virksomheder er informeret om afholdelse af skoleme-

sterskaber 

• Bede skolerne forelægge en procedure for, hvordan de 

bedste lærlinge findes – fx ved at virksomhederne har mu-

lighed for at indstille deres lærlinge (og hvordan det praktisk 

administreres) 

• LUU tilbyder sig som censorer til skole- og regionale me-

sterskaber, eller er behjælpelige med at finde censorer 

• Spørge ind til, hvornår og hvordan mesterskaberne afholdes 

• Opfordre til at bruge de lokale Skills mesterskaber som markedsføring – evt. i forbindelse med 

Åbent Hus-arrangementer, eller ved afholdelse i offentlige omgivelser som fx et storcenter 

• Spørge ind til hvordan opgaven til mesterskabet stilles, og om skolen har sikret sig, at den lever 

op til de faglige forudsætninger, der stilles krav om til DM 

• Spørge ind til, hvordan en deltager trænes, hvis en lærling fra skolen vinder regionsmesterska-

bet og kvalificerer sig til DM 

 

 

Nyttige links: 

Betingelser, rammer og datoer/deadlines for Skills. Opdateres for DM i 2019 

 https://evu.dk/vvs/dm-i-skills/information-til-skoler-om-skills-2018 

Skills Denmarks hjemmeside 

https://skillsdenmark.dk/forside-aktuelt 

Hvornår skal LUU have  
fokus på Skills? 

1. kvartal 

− Fokus på skolens eget 
mesterskab 

 

2. kvartal 

− Fokus på afholdelsen af 
skolemesterskab 

 

3. kvartal 

− Fokus på det regionale 
mesterskab 

 

4. kvartal  

− fokus på DM, hvis der er 
en deltager fra skolen 
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